اﻟﺠﺪﻳﺪة

وال  العدد احلاد 2015 وبرك ا ةالة الال�س
)سيبكو للبيئة( ة بال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة العااة العدا ا ا ريس سدت

















 















  
  
















 تع ااب�س اا  ة تع�سو املوالب اامل
سيبكو للبيئة  ل�سركة توج اا  ةسربال
وا�س الا اتك كاتك�سا باس
لكيد ا ال 
PR@Sepcoenvironment.com

ودة ا لية الدافا ال ا�سلة
ودة البيئية ا 14001 يا
يةة املال�س ةس ال 18001 يا
املالية يةداودة ا ا 9001 يا

ال�سركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
لة �ساهمة سركة



ة اللجا ا ما بيباد املات اري
اات   املادة الرابعةل اكة امل�سكلة بامل�س
كو  ب املوال ساد اعاال
.1974  العا سيو  البلدي

وا�س الد يد الل ا ت اك
 البيئةا  د املم املجس�ساو ب
�سةا  البلدي ية الوسال املدا ي
 ةويل اا اجامل يةعا اليامل�سا

لة ب ةوديعس�ة اليربع اململكة الربا
ةا ماية البيئة �سادة لسة العااالر
يع لاهكرة ت وبيةيا ا كو البيئة
ة البيئةايم ا   ديلب ال باع  ال
.الي ةافامل اميت
ي�ص الر ال�سعودا ا ع اتا
يبد الع ة البيئةايم ادس�ا   لاع ال
سو ير البيئة  الكوا ا سراا
.كيو يو
يةواد الكيماة املدا اا ات اسمت
يات ساليوير ات رة اخلاياال
لي رةيس� الاس  وا  الول د تس �
بةة العا يات ساليص باوال
 البيئو�سر ال ا صلال ةولامل
ي ت كةامل�سا ية البي امل�سا�س
سافة ا امل�سماه اا  البيئيةسااالد
سكة امل�سا اد الاب يد الا
 يبية تدم ال ا د رف ال
.كرة املود ه بي تجا




 حلمايةا اخلد هد تي واد امل ه عاة للال
ف اع عاال  املواد ها ا �ساا ةيالبيئة امل
.ة ال�سعاي ل ابيب لمية وا

ص الال   ل�سر ما اي ال�سركة با
عا�سددة لل ةس ا اجراف ل صوسب�سادة ا 
ادا املراف  ال�سركة الكوادل ال  املواد ه 






سك ا فيس ب سلما ب بدالعي ا
ة املدية املوة فري م يس ااة املة
ال�سركة ال�سعودية للكربا ددا  اا ا
العة لعي  بادة اد احلر ال�سري
يجاد ساد للاة املجددة الية   ا
تمي ب ة املدية املوة  ساد اسعا
ال�سم�س املعاد ال  يعد  ا ل املعد
العاملية ا يجعل اسبا لبا ا الاة
ال�سم�سية ال تعم بية الكي احلرا اسافة
ملاسب للما ال تعم بالية الكرسوية
اكاية توليد الكربا  راة جو اص
باس احلرا الكاية البعيدة  ا�سة
اللالية.
ابد سمو  اهما� سر الاة املجددة
مل ا ي      اه  دااي جاب ية تسم توف
اة �سداة للم�سجد البو ال�سريف للمة
املركية  ساد جددة توف الاة امل�سداة
للية امليا  املة ا ي  تلي ار
البيئ ا ياس البيعة اخلسرا للمدية املوة
اسافة لوف الاة للم�ساي الموية الكبة ال
ي تيها اليا.
ارب سمو تدير للجو د ال تبلا ال�سركة
ال�سعودية للكربا ملوا كبة المو الكب  الل
ل الاة الكرباية ة املدية املوة 
 ادها امل�ساي ال   ي تي ها اليا
خلدة ا امل�سجد البو ال�سريف اها املة.
يات ل  اا تي بادة اد احلر
ال�سري املل سلما ب بد العي مل�سر الاة
املجددة  املدية املوة اد امل�ساي ال 
تدسيا  الياة للمدية املوة.
 جاب ا املدص ياد ال�سية الري�ص
الي لل�سركة ال�سعودية للكربا  الرياص
ا اسم ا توجيا ا ة املدية املوة

ا فيس ب سلما ب بد العي  اجما  املدص ياد ال�سية باملدية املوة

ي و اخلدة الكرباية باملة� سا
ا ا ال�سركة ال�سعودية للكربا تد اخلدة
الكرباية حلوا 366 الف �س باملة.
ب  الري�ص الي لل�سركة ال�سعودية
للكربا ا ال�سركة سو باداد م�سة �ساي
اسادية دية يادية  ة املدية املوة
ل اسا �سر الوسعة الك للم�سجد
البو ال�سريف ال  اا  اداد بالاة
الكرباية ا احلر ال�سري  املدية
املوة سي ا ا اكد الا ال�سركة ال�سعودية
للكربا بد دة كرباية ا ووية
الية سب ال�سركة ك اود املمكة لوير
داتا ال تدا لك امل�سك  جمي ا
ال�سعودية.
ا املدص اد بادي الري�ص الي
ل�سركة سيبكو للبيئة ا توج ال�سعودية سدا

الاة البديلة سيف  امل�سك الاجمة 
اللو  اسدا الاة ال تعمد ل ال
ا ي  اسرا بيئة ا ا الكي ل الاة
البديلة املجددة سي الك  الواد 
دا ص الكلة اا �سدية للبيئة سو�سا
ا اجوا ال�سعودية بيعا السراية وفرة
للاة ال�سم�سية ال سيكو لا ا ا ايجابية
تعك�ص ل اساد الكل للبد.
اسا املدص بادي ا ا ال�سعودية لديا
 دة ل اسدا امل واد البيعة  اسعة
ال�سم�ص الريا لوف اة جددة ية ليلة
الكلة ا جا اسادة � ساي وي
امللا البيئة ا اة بديلة  اللص ا
 الايا تسد اة ية ك ا ت�ساه 
د الك  امل�ساي بالاة ها سيوفر الك
 اا اساد.





ا ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (سيبكو للبيئة) بي
اما ف ال�سري  ايا يا جدة اس بعد ا تل ل
الد ملعاا يات ل سم اما فري الد ال�سري املج
بكافة اياجا للعا  ه الر يدا بواسة فري 
سص ب اما تبدا امال  تل با ال�سري حل
ت�سلي احلايا املو بعد عاة ار ادير بالكر ا ال�سركة
�سمرة ب�سك د بي اما الد ال�سري للعديد  اا
امل�سيدة  دا ال�سركة.






ةوديعس�ة الركس �  الدا ب
سيبكو( اخلليجية حلماية البيئة
اد ي ت امالللبيئة) ا
بية الالة املعا 
ايس�س�   ةاد س    ال
ةي لد الا ع ب  الادا ي  
سة احل فريدا واجدةامل
اددادا خل   ا ل  تا ي
 كافة املجا سيبكو للبيئة
ة البيئيةداا ا البيئية
 م ج ة اداا  
.بية الالة املعا
سيبكو ا كر بر بالديا
�سر   اكدا ل للبيئة
د بي وا�سلة واس
سيو  يديا للم�ساتد
ةاملدي ةكة املكر مالر
ة تل اا اك�سب هو ةوامل
ل  ال�سركةال ال االبع
ما الب  سادا ارا
د تا سب ال الي
 ل با البع تل دد
.لجربة ال�سعودية لدال



سيبكو(  ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئةسل
�س�س ل  العا امل�سر ديرت سكر ادةس ل )للبيئة
 ساديةا ويةوود ال�سركة ال ل  ببي�سةبدالل املل
.رةبية اخل الايا ال ص ال الا






د .بدالرم املالك

د .مد او

تل ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (سيبكو للبيئة) اب
سكر � سا ال�سمو امللك ا بدالل ب� ساد ب بدالعي الري�ص
العا لراية ال�سباب ل ود ال�سركة  ا ا البيئ  
�سرة اص ال�سرية السادة  اداة العا العاة ب�سركة سيبكو للبيئة
مي ا لل�سركة امليد  الد الجا  ميد كلية العلو بجاعة املل
بدالعي ا.د بدالرم املالك ساكر ا لل�سركة اهماا بيف كافة افراد
املجم بد اداد جي للوص ببيئة الو داي ا لل�سركة ا يكل ل
اود بالجا كما ا ميد كلية تساي البيئة بجاعة املل بدالعي
الدكو مد او ي ل الد ال� سل الي ال�سركة  ا
ماية البيئة جودها  دة املجم.

ا بدالل ب� ساد



ساك ال�سركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (سيبكو
للبيئة) بو سة م اداة
اة لايا الراية السية
اخل رة ال  ايم بد
ساتو الدا بالعا 
اداة ال الوا باملديرية
العاة لل�سو السية باملة
ال�سرية ل  ملا�سة كيية
اللص ا   الايا
ال  ب ية اخل  رة امل  ل ا
باملراف السية� ساكة
ا ياب � 28 سرفا 
اسا�سي في يعملو
دا  ا�سا الايا البية
بامل�س�سيا املراك السية
باملة ال�سرية ك ر دير
اداة الايا�  سة ال�سرية
 البد ا العد د ملدة 3
سوا وكد ا ا الوسة تد
ا� سر افة العم البيئ
املافة ل� سة املريص

العال دا املراف السية
د سر ا س  للم�ساك
 الو سة  كيية تبي
امل عاي السية  كيية
اللص ا   الايا
  ر ف ره ا   ال  ايا
العاة ا جا  ا�سابة
باراص املعدية الوباية.
 جاب اكد دير ة
اما ال�سرية ب�سركة سيبكو
للبيئة  ل ال ع اص ر�ص

اة السة ل اسمرا
 اللص ا  امللا
البية ها ف  املعاي
الدل ية املعمدة  ك 
البلدا العاملية ال د تور ل
ياة املوا املي  اململكة
ا جا البة سيا ا
ال�سركة لديا اكاا الة
ال  كا  تبي ه
املعاي ف ا جا  العد
امل ب الرف.




دس ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (سيبكو للبيئة) اسو
كا  بالجيا لي تلعا ال�سركة  برا اداة البيئية
املكالة تع ه اخلوة هاة  تبي اداة افة املد ف عاي
بيئية الية اودة لي سالا ال�سمولية  احلا ل البيئة 
اه ا يوي ها اسو هو سوا سعة سيسا ل 
ت�سي ايا لة �سدية للبيئة باسافة ا ا ي ه السوا
 ف رية بكرة  ا ا كا للا ل امللا  البع
  باب ل اتواتيك باسافة وا� سة م سا
بيئية هادفة تم افة املجم و اهمية احلا ل البيئة يدا  ب
فر بيئية سسة سلوا ل الدي البيئ املكف ترتب اما
ها اسو بدة تب املركبا ال يوفر العديد  املايا  رابة
ال�سرا  ال�س دة العم دا اسدا ا  احلا
الاة ها  املايا ال تسب اما اودة يرتب فري ال�سي
بدة اتسا السلك ل�سي مليا ال�سي امليداية.


 


ا   ا   ده  ا ال و    و
�سوليا اجماية ساهم سركة سيبكو
للبيئة بالوية باحلد  املماسا اخلائة
و العا  لا امل�سال ل باسا
سا SMS للوية البيئية السية
للم�سيدي  داتا لي ا دلي ا  ا



ال�ساة ال�سابعة �سبا ا هو  اسعداد
لب اسية العيد  ل اللص ا
 لا امل�سال ل ا ا ل السة
العاة ي ا ديا اس   اف�ساد
 اص وس احل  اك املواس 
سا
اس كميا كبة  املواس كا 

 لف ا افا اململكة يج
ا ي عاة تل امللا بالر البيئية
السية   ت�سك وة ل السة
العاة البيئة ي�ساه الا تل امللا
�سواي ا بكار احل�سرا ابعا الرا
الكرية تلو البيئة.




ال ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(سيبكو للبيئة) ال الرسم ملو فر العم امليدا
 وا ال�سي لا اداة امللا البية دا
امل�سئا السية وا ال�سي ل امللا البية
باسو ال الا ال العا ا ال�سركة
وا ال�سي س البسي وا الد
ال�سري وا ت�سي امللا الساية وا
ت�سي اداة البيئية املكالة ها  الوا
املواجدة يادي العم.
ر�س سيبكو للبيئة ل رااة كافة اوا
ال ترتب ببيعة العم امليدا ال  ساا
توف الراة للكاد الب�سر لليا ا بال عاي
اودة بدا الدس ب�سك ج ل را ليكم
ي الوية البيئية احلدية جا  العال باية
العا امليد احلا 2015 ه تع وة 
دة  لي الوية البيئية املكالة ال تعك�ص
العم البيئ ل�سيبكو للبيئة.




ا  س في ا داسا تيي اا البيئية تعد  اه السواب ال ك العة ب
ا�سة الموية  جة البيئة املية  جة ار ل لسما د د ا ل يعك�ص
سلب ا ل� سة ا�سا ا سة البيئة وادها كما تع ه الداسا ادا ااية
اية توكد تي املعاي البيئية املوسوة  ب الد  با لي فا ك تعريف داسة
تيي ار البيئ للم�سرا ل اا داسة تبئية ما ا ا�سة ا� ساي ة �سب
ا تاا ملة ل ا�سر البيئية اما ايكولوجية كوا املجم ه كل اداة
هاة سلوب اداة البيئية املكالة يع اجراها اسبا ا  رلة بكرة  ملية الي
ل اما امل�ساي لك م ا ب اتا الرا الا ب�ساا بالاكيد ب بد العم با
ا ال�سر  تيها  .ها املل يج الر ا ملية تيي اا البيئية ال�سلبية ل
اا الية سرية ليي جداة امل�سر تا الراا السابة ب�سا ماية البيئة املجم
بالاب  ابعاد ار اسادية ال�سياسية.
 تعد السة الساية  ا فيا  فواد  ال�سب الري�ص  تلو البيئية ايجاد الك
 امل�ساك البيئية د اد امللا الاة  ت�سي الساة اسدا ا�سا اخلا
د اداك همية ي الوا بي المية البيئة امل�سجدا املوة  ا لوا بيئية
ة بل اسعا يمة ا�س البيئ املب بالر  جود الوا امة امللية
الدلية ها ل اعكاسا سلبية ة جد ا تور ل سي اجيا الادة  ه املواد.
 ها املو  البيئة المية ا�سب� سئولية امي ف بد  العم ل ل ادا
اس للعة ب المية البيئة ا  تكو اداكية ف�س اا سلوكية ايسا ت�سعر ا�سا
�سولي  امل�ساكة  ماية البيئة البيعية �سيا  ا با  ل بب
سلو  اص بسة دامة ل امل�سو الرد اما .الي ملو اا اا
اس امل�سدا ت�سجي اسدا املجا ال ت�ساه  ماية املواد البيعية .
لد اب الجاب ا للعديد  امل�سرا الموية اا ا بيئية  روبة بالا
ات العديد  اجراا الوية الدلية املوة  ك  الد للمافة ل البيئة
ا يعر اليو بيي ار البيئ للم�ساي الموية رااة اباا البيئية كاجرا ك
ا ي�ساد  العر ل اا اململة لل امل�سرا ه داسا ال
(EIA) «Environmental Impact Assessment».

 اه الواد املتبة ل داسا تيي ار البيئ ك املس  عرفة ار
البيئ املار البيئية للم�ساي ب ااا بالا اتا الراا املاسبة ب ا حلد
كوا بيئية ا جا الا ا�ساب امل�سرا املسا باتا اجراا املاسبة مل
د ا اسرا ت  امل�سر املس بعد ت�سيل لسما ماية البيئة املواد البيعية
احلا ليا ا  ل اوا املرتبة بسة ا�سا  اا الاجمة  ملية المية
سما تمية �سداة تلب اياجا لبا احلاسر د اا�ص  دا اجيا
الادة ل تلبية اجاتا.
فس   ل فاا ا ت�س ادا تيي ار البيئ سم رلة الي اساتيج
ل امل�سرا فا ك ايس ا ديد العمليا املوا  العم البديلة تديرها
تييما  رلة بكرة  ها ا�سب تيي ار البيئ سر ا  ا�سر ملية الي
 ملا يب الر الي ل ها اساص بد   ابا رد ا اسا يج الل
لي .ها يع ا ها تيي لبدا امل�سرا ديد لا الاكمية يكو اليي البيئ
اساتيج  و اليي البيئ اساتيج الا( يب دا يد دد كب 
امل�سرا اديدة  ا اد) اليي البيئ اساتيج اليم( يب دا ي
الي لمية اسادية كبة دا الي اد) .
د ات ار الاوية اليمية اليية ل�سو البيئة  جمي الد العربية ل
جوب اجرا ه الداسا ليي ار البيئ للم�سرا اديدة كل الوسعا الاة
الجديدا احل�ساسة   راجعة امل�سرا الامة ل  رلة بكرة  ملية
الي ل امل�سرا ا ا العلة  ك  ايا تكم  السو  الي الدي
د الكاية  املراجعة الساة ال�سر باتا الراا بد ا عو ها ل د اخلا
احليو الراد  املرا امللة املابعة للداسا ليي ار البيئ.
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